--- Persbericht --2 t/m 5 juni 2017
Maastricht
The ‘No More Boring Art’ Project
Start van de Kunst en Cultuur Zomer 2017 Maastricht
Hedendaagse kunst & cross-overs
Hart en Startpunt: Het Radium Lage Frontweg 2a.
Dit is het persbericht van de KunstTour Maastricht. Graag de gewenste publiciteit rond dit
evenement in uw media.

KunstTour Bezet De Stad met ‘No More Boring Art’.
KunstTour (KT)
Een pinksterweekend lang vanuit Het Radium bezet de KunstTour de stad Maastricht; een tour langs
en in open ateliers, broedplaatsen, galeries, kunstinstellingen, publieke kunstlocaties en meer. Hét
moment in het jaar waarop bijna de gehele kunstketen zich presenteert aan een breed publiek. 24
kunstlocaties met ruim 200 kunstenaars, in binnenstad & buitenwijken, openen tussen 11:00u en
18:00u gratis hun deuren. De KunstTour (KT) is het jaarlijks meerdaagse evenement waarin de
hedendaagse kunsten en cross-overs door de gehele stad centraal staan.
Deel 1: De Route (de KunstTour)
De vertrouwde Open Deur Dagen en Open Atelier Tour vormen de oorsprong en het hart van de
KunstTour. Publiek kan met fiets, bus of te voet naar kunstinstellingen, -opleidingen, broedplaatsen
en wordt verwelkomd in de Open Ateliers in heel Maastricht. Het geïnteresseerde kunstpubliek krijgt
een kijkje in de keuken van de professionele kunstenaars.
Deel 2: De centrale locatie Het Radium
De centrale locatie biedt ruimte aan een interdisciplinair multimedia kunstproject: The ’No More
Boring Art’ Project. Een groot kunstexperiment op Het Radium, waarbij we de exposities zien als een
verzameling van werken, installaties, performances en concerten. Dit speelveld noemen we The ’No
More Boring Art’ Project. Niet omdat de kunst die we tonen perse spectaculair is, maar omdat het
creëren van iets nieuws in een 'Boring' situatie een eigenschap is die veel kunstenaars in deze regio
delen. Waarbij ‘saai/boring’ geen uitspraak doet over de omgeving, maar voornamelijk aan het
gebrek aan afleiding in deze regio: je kan je beter concentreren.
No More Boring Art(?)
Kunstenaar John Baldessari werkte 15 jaar lang aan zijn schilderijen in een slaperig stadje in
Californië. Op een dag verzamelde hij zijn oeuvre, legde de schilderijen op een grote stapel en stak ze
in brand. Hij begon opnieuw. Een van de nieuwe werken die hij maakte was een instructie aan
kunstacademiestudenten: “I will not make any more boring art” Ze schreven zijn tekst op de muren
van hun academie. Als strafregels, als een belofte en misschien wel als provocatie. Het is ook een
onmogelijke belofte: Wie kan er iedere dag iets spannends maken? En wat voor de een spectaculair
is, is voor de ander slaapverwekkend. ‘No More Boring Art’ zei meer over een levenshouding dan
over het uiteindelijke product: wie goed kijkt kan overal iets ontdekken dat de moeite waard is.
KunstTour focust dit jaar op kunstenaars die niet wachten tot er iets gebeurd, maar zelf op zoek
gaan. Die in de lege verlaten ruimtes van Het Radium iets interessants vinden. Het zijn kunstenaars
die improviseren, inspelen op het moment en niet bang zijn voor verveling.
Kom kijken en u loopt het risico wat mee te maken!

The ‘No More Boring Art’ Project – 3 t/m 5 juni.
The ‘No More Boring Art’ Project is een experimentele kunstpresentatie in en rond Het Radium (1ste
verdieping Labgebouw) met een verzameling van kunstwerken, installaties, klankkunst, videokunst,
nieuwe media, art performances en concerten. Laat u verrassen!
Het Radium – vrijdag 2 juni 19:00u-00:00u & 3 t/m 5 juni 10:00u-22:00u.
Start en Hart van de KunstTour is Het Radium, Lage Frontweg 2A Maastricht.
Het Radium bestaat uit het Vredestein Labgebouw, de Gashouder en het Lage Frontenpark met The
‘No More Boring Art’ Project, KunstTour Safari inschrijving en buitenatelier. Ook vindt u hier Live KT
Radioooi.s.m. RTVM, Coffeelovers Publieks Prijs, VideoPower, de infostand, social media wall, bar,
catering, busvervoer, buitenterras en meer.
The ‘No More Boring Art‘ Night – vrijdag 2 juni 19:00u-00:00u @ Lumiere & @ Het Radium.
KunstTour Nacht Opening met o.a. om 19.00u de uitreiking van de Hermine van Bers Kunst Prijs@
Lumiere (Bassin 88) en tot 21:00u expositie van de drie genomineerden Emile Hermans @ Lumiere,
Mike Moonen @ Muziekgieterij en Elke Lutgerink @ Bureau Europa (HvB genomineerden expositie
ook 3 t/m 5 juni 11-18u) . Om 21.30u start het speciale avondtourprogramma @ Het Radium.
Meer actuele info & het KT programma zie: www.kunsttour.com
& zie bijlage:
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‘KunstTour Bezet De Stad’
KunstTour 2017 - The ‘No More Boring Art‘ Project- 2 t/m 5 juni 2017
KunstTour (KT) – Open Atelier Tour & Open Deur Tour.
Zaterdag 3 juni, zondag 4 juni en maandag 5 juni, van 11:00u tot 18:00u - 24 kunstlocaties in de
binnenstad & buitenwijken van Maastricht openen de deuren voor een breed publiek.
O.a. Marres, KunstFront, Langbouwbelang, SAM Decorfabriek, Lumiere Cinema, Caberg Colored
Houses, het Big Boys Collective @ BigBoys Studio, Kunsthuis Theo Hübens, Peer Gallerij @ De
Brandweer, Taart, Studio Jonas van de Vosse, Cafe Zondag, Bureau Europa, open ateliers;
Theresiaplein, Ravelijn, The @rtsisters Anjelierenstraat.., Parallelweg 99, LAB 0.5 op Het Radium,
Yvonne Wolfs, Noor Tielens, Fantastike, Jos Berkers, Paul Odekerken.
The ‘No More Boring Art’ Project @ Het Radium – Het Vredestein Labgebouw.
Een experimentele kunstpresentatie. Deelnemende partijen aan het experiment zijn: KunstTour,
iArts, Jan van Eyck, Toneelacademie Maastricht, Videopower, RTV Maastricht, Big Boys, Parallel en
B32 Artspace. -zie persberichtProject Echoes @ Het Radium – De Gashouder.
Een multimedia sound & performing art project. Een productie van kunstenaarsinitiatief B32 i.s.m.
ART2Connect/KT, klankkunstenaars (Joep Hinssen, Paul Devens, Joan van Barneveld, Don Possen),
Parallel Music&Art, Van Eyck, iArts opleiding en Performing Art Toneel Academie Maastricht.
Het Radium
Start- en eindpunt van de KunstTour is Het Radium @ Lage Frontweg 2A. -zie persberichtThe ‘No More Boring Art‘ Night
Vrijdag 2 juni van 19:00u – 00:00u de KT Nacht Opening @ Lumiere & @ Het Radium. -zie
persberichtHermine van Bers Kunst Prijs– expositie en uitreiking.
De Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs (Leiden en Maastricht) is een tweejaarlijkse
aanmoedigingsprijs (€2.500,-) voor jong talent, die is ingesteld om de ontwikkeling van talentvolle
beeldend kunstenaars te stimuleren. De Stichting Hermine van Bers heeft een langdurige
samenwerking met de KunstTour. Samenhangend is de excellente expositie van de drie
genomineerden tijdens de KunstTour bij Bureau Europa, Muziekgieterij en Lumiere. De uitreiking van
de HvB Prijs is op vrijdag 2 juni om 19.00u @ Lumiere, aansluitend de KT openingsavond op Het
Radium.
KT Coffeelovers (CL) Publieksprijs @ Het Radium.
Kunstexpositie van betaalbare kunstwerken van geselecteerde kunstenaars in het trappenhuis van
het Vredestein Labgebouw @ Het Radium. Stem en win een kunstwerk t.w.v. €500,-. Stembiljetten
verkrijgbaar bij Het Radium. Uitreiking CL Publieksprijs is maandag 5 juni om 18.00u @ Het Radium.
KT Safari – tour onder begeleiding – 3 t/m 5 juni.
Onder begeleiding van professionele kunstbeschouwers en studenten bezoek je vanuit het Radium
verschillende kunstlocaties. De inspiratie die je hebt opgedaan mag je daarna op geheel eigen wijze
omzetten in beeld(taal) in het buitenatelier op Het Radium. De Safari start dagelijks om 13:00u vanuit
de KT Centrale locatie. Geïnteresseerden in kunst en/of filosofie kunnen zich aanmelden via email:
communicatie@kunsttour.com.

LIVE KT Radio
RTVM (en de online stream www.kunsttour.com) zenden LIVE KunstTour Radio uit. Regie en
presentatie KT-Radiooo is in handen van Timo Ekhart (Timo a la carte) en Hubert Bessems. Mike
Moonen en Roy Vastenburg (van Project Parallel) zullen Timo artistiek vergezellen in de aanwezige
skybox, in het Vredestein Labgebouw @ Het Radium. Vanuit de skybox in de ether en FM, een
gevarieerd programma met interviews met bezoekers en deelnemers, live performances en
bevindingen vanuit het The ‘No More Boring Art’ Project experiment (1400m2 speelveld), de
Gashouder en de reportages van deelnemers van de KunstTour Safari en de DIY-locaties.
ZA. 3 juni om 14:00, live verbindingen naar het speelveld en wordt er gepraat over het huidige
kunstklimaat in Maastricht. Over de aan- of afwezigheid van een kunstklimaat, met subtitel ‘is er nog
een onderstroom in de actuele kunst en wat doet de bovenstroom’?
KT & Lumière
Een doorlopend inloopprogramma van kunstenaarsportretten, Hollandse meesters in de 21e eeuw.
En een doorlopend euregionaal short-filmprogramma in samenwerking met VideoPower en Cinesud.
KT & Zuyd Hogeschool
- Fine Art and Design in Education (DBKV); Een stage van 1e-jaarsstudenten in de KT Safari.
- Interdisciplinary Arts; Een iArts project van 1e- en 2e-jaarsstudenten.
- Toneelacademie Maastricht; Met aankomende acteurs en studenten van de
theaterperformance opleiding, o.a.: ‘HartKoor’, ‘Baby Born’, ‘HideandSeek’ en ‘THE cloud’ @
Het Radium en de Toneel Academie Maastricht @ Lenculenstraat.
KT & van Eyck Mirror
Benjamin Vandewalle, ‘Walking the Line’ @ Het Radium (zondag 4 juni) een project in het kader van
Performing Space van het projectbureau Mirror van Eyck. Walking the Line wordt een mix tussen
performance, choreografie en installatie met een sterke visuele impact.

Meer info over de Coffeelovers Publieksprijs/Hermine van Bers Kunst Prijs/KunstTour Safari/KT
Nacht/routes/locaties/deelnemers/workshop en off-programma’s: www.kunsttour.com&
De KunstTour Gids is op diverse plekken vanaf begin mei verkrijgbaar.
Foto’s van activiteiten in KT2016 kunt u bij de KT-organisatie opvragen.

Stichting ART2Connect heeft een culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Contact
Stichting ART2Connect,
t.a.v. Bert Lemmens.
bertlemmens@kunsttour.com
043 3259932 (dinsdag, woensdag en donderdag, kantooruren)
Sint Monulphusweg 13A, 6212 BG, Maastricht.
www.kunsttour.com

twitter @KunstTour
www.facebook.com/Kunsttour-Maastricht-626064990764025
www.instagram.com/kunsttourmaastricht
www.kunsttour.tumblr.com
www.youtube.com/channel/UCuFoNScnEwHjQlquO4VogLA

Met dank aan o.a.:
-

Provincie Limburg.
Gemeente Maastricht.
Prins Bernhard Cultuurfonds.
Stichting Elisabeth Strouven.

